
D E V R E : I C ! L T : 28 ÎÇTÎMA SENESÎ : 8 

T. B. M. M. 
ZABIT CERİDESİ 

Yüz on altıncı İçtima 

10.10.1338 Salı 

Münderecat 

1. — Müzakere edilen madde 326 
1. — îstihlâs edilen mahallerde hide-

matı ıımumiyei Devlet için muktazi teşki
lât ve masarif ata medar olmak üzere iki 
milyon liralık avans itasına dair kanun 
lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni 
mazbatası 326:331 



(Birinci Celse hafidir.) 

İKİNCİ CELSE 
Bed'i müzakerat; saat : 4,50 

REÎS — Reisisani Doktor Adnan Beyefendi 

KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), Atıf Bey (Kayseri) 

REÎS — Efendim, Celseyi aleni olarak kü- ] 
şadediyorum. Heyeti Celilenize Maliye Vekili i 
Beyeefndinin mâruzâtı vardır. 

1. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — îstihlâs edilen mahallerde hidemah 
umumiyei Devlet için muktazi teşkilât ve masa
rif ata medar olmak üzere iki milyon liralık avans 
itasına dair kanım lâyihası ve Muvazenei Maliye 
Encümeni mazbatası 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN FEHMÎ B. (Gü-
m ü ş a n e ) — Efendim, düşmandan istihlâs edi
len memleketlerknizdeki hidematı umumiyei 
Devleti ifa edecek olan memurinin ve kezalik 
oralarda bulunacak olan jandarmanın masarifi 
umumiyeleri karşılığı olmak üzere Muvazenei 
Maliye Encümeninin tesbit edeceği kadrolar da
hilinde sarfiyat icra edilmek şart ve kaydiyle 
iki milyon liralık bir avans, Heyeti Vekileden 
teklif edildi. Muvazenei Maliye Encümeni arz 
ettiğim kuyut ve şurut daha birtakım şeyler 
ilâve ederek Heyeti Celilenize sevk etti. Bunun 
ruznameye alınarak bugün müzakere edilmesini 
rica ederim. 

5 . X . 1338 
T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 

Şimdiye kadar istirdadolunan mahallerden 
maada derdesti istirdat bulunan mahallerde 
müstacelen yapılacak teşkilâtı mülkiye ile hide
matı umumiyenin tedviri için avans olarak ta-
lebedilen iki milyon liralık tahsisatın 1338 se
nesi masraf bütçelerinde muayyen füsul ve me-
vadda zam ve ilâvesi hakkında tanzim kılınıp 

\ îcra Vekilleri Heyetinin 5 . X . 1338 tarihli 
jj ietimamda kabul edilen kanun lâyihasiyle es

babı mucibe sureti musaddakası raptan takdim 
kılınmıştır. îfayı muktazasiyle neticesinin İşa
rına müsaadei Devletlerini istirham eylerim, 

. efendim. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

îcra Vekilleri Heyeti Reisi 
Hüseyin Rauf 

Esbabı mucibe lâyihası sureti 
Şimdiye kadar istirdadolunan vilâyattan ma

ada derdesti istirdat bulunan mahallerdeki hi
dematı umumiyei Devletin tedviri için yapıla
cak teşkilâtı mülkiyenin icrasını teminen Mu
vazenei Maliye Encümenince derdesti tesbit bu
lunan bütçe ile müfredat kadrosu mucibince iki 
milyon liralık tahsisatın ilâveten istihsaline lü
zum. görülmektedir. DevaM askeriyece mahalli 
mezkûrede ahzi asker şubelerinde yapılacak 
teşkilâtı sabiteye muktazi masarifin temini için 
Müdafaai Milliyenin senei haliye bütçesinde 
mevzu tahsisat kâfi görülmüş ve bu bapta tan
zim olunan lâyihai kanuniye'leffen takdim kı
lınmıştır, efendim. 

5 . X . 1338 
Lâyihai kanuniye 

MADDE 1. — îstihlâs edilecek mahallerde 
devairi mülkiye tarafından Muvazenei Maliye 
Encümenince tesbit olunan kadro mucibince is
tihdam olunacak memurin ve müstahdeminin 
maaş ve tahsisatiyle masarifi saire için istikmal 
olunmak ve her dairenin üç yüz otuz sekiz se-
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nesi masarif bütçelerinde taallûk ettiği füsul ve 
mevadda tevzi edilmek üzere iki milyon liranın 
avans olarak sarfına mezuniyet verilmiştir. 

MADDE 2. — Devam askeriyece mahalli 
mezkûrede yapılacak teşkilâtı sabite için Mü-
dafaai Milliyenin senei haliye bütçesinin taal
lûk ettiği füsul ve mevaddan sarf edilecektir. 

MADDE 3. — işbu kanun 1 Teşrinievvel 1338 
tarihinden itibaren meriyülieradır. 

MADDE 4. — işbu kanunun icrayi ahkâmı
na Heyeti Vekile memurdur. 
icra Vekilleri Heyeti 

Reisi Şer'iye ve Evkaf Vekili 
Hüseyin Rauf Abdullah Azmi 

Müdafaai Milliye Vekili Adliye Vekili 
Kâzım Rifat 

Dahiliye Vekili Hariciye Vekili 
AH Fethi Yusuf Kemal 

Maliye Vekili Maarif Vekili 
Hasan Fehmi — 
Nafıa Vekili İktisat Vekili 

Feyzi ' Mahmud Esad 
Sıhhiye ve Muaveneti 

içtimai Vekili 
Dr. Rıza Nur 

Erkânı Harbiyei Umumiye 
Vekâleti Vekili 

10.1*3* ; C-: * 
' şimdiye kadar istihlâs olunan mahaller için cn-

eümenimizee tesbit edilen kadrolar mucibince ve 
1338 masraf bütçelerindeki füsul ve mevadda 
tevzi suretiyle icrasını mutazammın ise de bu se
kil şayanı kabul görülmemiş ve sarfiyatın bidaye-
ten encümence bittetkik tesbit olunacak füsul ve 
mevadda nazaran icrası muvafık mütalâa edil
mekle birinci madde ona göre tadil edilmiştir. 
Lâyihanın ikinci maddesi mahalli mezkûrede ya
pılacak sabit teşkilâtı askeriyeyi Müdafaai Milli
ye Vekâletinin rey ve takdirine bırakmakta olup 
bu cihet dahi tasvibedilemiyerek teşkilâtı mezkû-
rendn evvel beevvel encümenimizee tesbiti lâzım 
görülmekle işbu maddede olveçhile tashih olun
muştur. Bundan maada, bütçe müzakeratınm te-
ahhuru hasebiyle, yakın zamanda Muvazenei 

* Umumiye Kanununun müzakeresi memul olma
dığından Hükümetçe mezkûr kanunla teklif edi
lip bir an evvel tatbiki vücuhu âdideden mucibi 
fevaict görülen bâzı mevad da Maliye Vekili Bey
efendinin teklifiyle işbu Avans Kanununa derc-
edilmiş ve balâda arz ve izah olunan esasat dai
resinde yeniden tanzim edilen lâyihai kanuniye 
merbutan takdim kılınmış olmakla keyfiyetin' 
ehemmiyet ve müstaceliyetine mebni bir an evvel 
müzakeresi Heyeti Celileve arz olunur. 

REİS — Efendim müsaade buyurun bugün 
müzakeresini reyi âlinize vaz'etmeye mecburum. 
Zaten avanslar süratle müzakere olunuyor. Bu
gün bunu reye vaz'etmek ihtiyacı var. Kabul bu
yurursanız derhal müzakere edelim. I\ugün mü
zakeresini kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

10 Teşrinievvel 1338 
. Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 
Şimdiye kadar istirdadolunan mahallerden 

maada kariben anavatana kavuşacak aksamı mem
lekette ypılacak teşkilâtı mülkiye ile hidematı 
umumiye masarifi sairesi için iki milyon liranın 
avans olarak sarfına mezuniyet itası hakkında 
İcra Vekilleri Heyetinden mevrut ve Meclisi Âli
den encümenimize muhavvel lâyihai kanuniye 
Maliye Vekili Hasan Fehmi Beyefendinin huzuru 
ile mütalâa ve tetkik olundu. Lâyihanın birinci 
maddesi istirdadolunacâk mahaller sarfiyatım?.. 

Reis 
Gazianteb 
Ali Cenanı 

Kâtip 
Feyyaz Âli 

Âza 
içel 

Mazbata Muharriri 
Muhalifim 

Mazhar Müfid 
Âza 

'Erzurum 
Mehmed Sami Asım 

Âza 
Sivas 

Ziyaedd in 

MADDE 1..— 28 Şubat ve 6 Mayıs ve. 2 Tem
muz ve 12 Ağustos ve 20 Eylül 1338 tarihli Avans 
kanunlariyle verilmiş olan elli altı milyon liralık 
talısisata ilâveten iki milyon liranın daha avans 
olarak sarfına mezuniyet verilmiştir. 

MADDE 2. — istihlâs edilecek mahallerde 
dovairi mülkiye tarafından istihdam olunacak 
memurin ve müstahdeminin maaş ve tahsisatı ile 
masarifi sairesi Muvazenei Maliye Encümeninin 
tesbit edeceği füsul ve mevadda tatbik olunacak
tır. 

MADDE 3. — Müdafaai Milliye Vekâletince 
mahalli mezkûrede yapılacak teşkilâtı sabite 
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için Muvazenei Maliye Encümenince tesbit edi- , 
lecek kadrolar mucibince lüzumu sarfı tahakkuk -j 
edecek tahsisat, mezkûr Vekâletin senei haliye 
bütçesinin taallûk ettiği füsul ve mevaddan sarf 
olunacaktır. 

MADDE 4. — Müdafaai Milliye Vekâleti 
için, Muvazenei Maliye Encümenince tesbit 
edilmiş olan bütçenin C 229 numaralı faslı mah
susundan üç yüz bin lira bittenzil mezkûr büt
çenin 324 ncü melbusat ve teçhizat faslının 
beşinci (Otomobil ve âlât ve edevat ve aksamı 
fenniyesi masarifi ve nakliyatta kullanılacak 
benzin, vakum ve gres yağları, karpit ve moto
siklet esmanı) maddesine ilâve olunmuştur. 

MADDE 5. — Hazine pulları üç misline ib
lâğ olunmuştur. 

MADDE 6. — 20 Nisan 1338 tarihli Emvali 
metruke Kanunu mucibince Hükümetçe idare 
olunacak emvali metrukei gayrimenkuieden müs
rifi harabolan veya icar ve hasılatı imarına kâfi 
gelmiyenler alelûsul füruht ve esmanı ashabı na-
ırlma emaneten irat kaydolunur. 

MADDE 7. — Miktarı nüfus ne olursa ols-
sun, bilûmum aile harcırahı, memura verilen 
miktarın nısfını tecavüz edemez. 

MADDE 8. — İdarei umumiyei vilâyat Ka
nunu mucibince tıasp ve azilleri mahallerine ait 
bilûmum memurin ile ailelerine her ne.suretle 
olursa olsun* verilecek harcırah o vilâyet veya 
livanın hududu ınuayyenesini tcavüz edemez. 

MADDE 9. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülieradır. 

MADDE 10. — İşbu kanunun icrayı ahkâmı
na tcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Efendim kanunun heyeti um ilmiye
si hakkında söz istiyen var mı ?. 

SALÂHA DDÎN I i. (Mersin) - - Efendim bu, 
Islahatı Maliye Kanunu olmuş. 

NEBÎL Ef. (Karahisarı Sahib) Mevzuu 
müzakere olan kanun lâyihasında iki kısım 
var: Hem varidat Kanunu, hem sarfiyat Kanu
nu... Gerçi bugün. Sarfiyat Kanununu muza ke
fe edeceğiz. Fakat; bugün Varidat Kanununun 
bu tarzda müzakeresini kabul etmek doğru de
ğildir. Varidat Kanunu geldiğinde müzakere 
olunması lâzımdır. 

.1338 C . 2 
HAKKI HAMÎ B. • (Sinob) — Bendeniz bu 

kanunun müzakeresi için vakit 'kaybedilmesinin 
muvafık olmadığı zannmdayım. Çünkü 'birçok 
memleketlerimiz elimize geçtiği ve 'bir kısmının 
da geçmek üzere bulunduğu bir sırada, memaiiki 
mezkûreye göndereceğimiz memurlar hakkın
daki Harcırah Kanununun müzakeresini günler
ce uzatırsak - zannederim - bize geçecek yerlerin, 
geçmesi bir müddet daha teahhur edecektir. Onun 
için, bu kanunun heyeti umumiyesi hakkındaki 
müzakere bendenizce zaittir. Maddelere geçilme
sini teklif ederim. , 

REİS — Efendim başka söz istiyen yoktur. 
Maddelere geçilmesini kabul edenler lütfen elle
rini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Altıncı Avans Kanunu 

MADDE 1. — 28 Şubat ve 6 Mayıs ve 3 
Temmuz ve 12 Ağustos ve 20 Eylül 1338 tarihli 
Avans kanunlariyle verilmiş olan elli altı mil
yon liralık tahsisata ilâveten iki milyon liranın 
daha avans olarak sarfına mezuniyet verilmiş-
tir. ^ 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
(Hayır sadaları) Efendim söz istiyen yok. Bi
rinci maddeyi aynen reyinize vaz'ediyorum. Bi
rinci maddeyi kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — İstihlâs edilecek mahallerde 
devaivi mülkiye tarafından istihdam olunacak 
memurin ve müstahdeminin maaş ve tahsisatı 
ile masarifi sairesi Muvazenei Maliye Encüme
ninin tesbit edeceği füsul ve mevadda tatbik 
olunacaktır. 

REÎS — Efendim -madde hakkında söz isti
yen var mı?. (Hayır sadaları) Madde hakkında 
söz istiyen yok. Reyi âlinize arz ediyorum. İkin
ci maddeyi aynen kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

I 
MADDE 3. - - Müdafaai Milliye Vekâletin

ce mahalli mezkûrede yapılacak teşkilâtı sabite 
için Muvazenei Maliye Encümenince tesbit. edi
lecek kadrolar mucibince lüzumu sarfı tahakkuk 
edecek tahsisat mezkûr vekâletin senei haliye 
bütçesinin taallûk ettiği füsul ve mevaddan sarf 
olunacaktır. 

REİS ----- Efendim üçüncü madde hakkında 
söz istiyen var mı? (Yok sesleri) O halde efen-
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dini maddeyi aynen kabul edenler' lütfen elleri- > 
ni kaldırsın... Kabul edilmiştir. J 

MADDE 4. — Müdafaai Milliye Vekâleti 
için Muvazene! Maliye Encümenince teshit edil- j 
miş olan bütçenin C 229 tuımaralı faslı mah- j 
susundan üç yüz bin lira bittenzil mezkûr büt- I 
cenin 324 ncü melbusat ve teçhizat faslımın j 
beşinci (Otomobil ve âlât ve edevat ve aksamı | 
fenniyesi masarifi ve nakliyatta kullanılacak 
benzin, vakum ve gres yağları, karpit ve moto- J 
sıklet esmanı)) maddesine ilâve olunmuştur. J 

' REİS —- Elendim, 4 ncü madde hakkında j 
söz istiyen var mı? (Hayır sadaları) Dördüncü 
maddeyi aynen kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. —- Hazine pullan üç misline ib
lâğ olunmuştur. j 

(Bu ne demek? Sesleri) j 
ŞÜKRÜ B. (Bolu) Bunun, Avans Kanunu

na ithalindeki mâna nedir? 
REİS — Efendim, madde hakkında söz isti

yen var mı? 
ZİYA B. (Sivas) — Reis iiey Maliye Veki

linin bunu kanuna ithalindeki maksadı nedir? 

MALİYE VEKİLİ MASAN FEHMİ B. (Gü-
müşane) — Efendim, bundan sonra iki, üç 
madde daha vardır ki; bu maddeler 1338 senesi 
Muvazenei Umumiye Kanuniyle beraber sene I 
bidayetinde teklif edilmiş ve şimdiye kadar 
kesbikanuniyet etmediğinden dolayı birşey 
yapılamamıştır. Varidata ait, yalnız bu madde I 
vardır. Diğesleri masrafa mütaalliktir. Bunu I 
ihmal etmekle birçok is rafa ta sebebiyet vermiş 1 
oluyoruz. Bunun için geçen sene Meclisi Ali j 
1337 senesi nihayetinde 1338 senesi için, kabul I 
ettiği Avans Kanununa Muvazenei Umumiyed*. I 
bulunması lâzımelen bâzı ahkâmı dereederek I 
çıkarmak lüzum ve zaruretini hissetti. Bu <l;ı I 
aynıdır. Çünkü, senenin sekizinci ayında bulun- 1 
duğumuz halde Muvazenei Umumiye Kanunu I 
çıkmamış ve. çıkamamıştır. Bu teklif ise, ıııalû- I 
muâliniz Hazine pullarının üç misline iblâğıdır I 
ki, esasen para farkını nazarı dikkate almak I 
lâzımgelse bunu 6 misline iblâğ etmek lâzım- I 
gelir. Fakat o noktai nazardan değil, cibayeli , 
Düyunu Umumiyeye muhavvel - gerçi varidatı I 
bugün Maliye Vekâleti alıyor - fakat haddiz;-- I 
tında Düyunu Umumiyeye muhavvel Muharrem I 

. 1338 C : 2 
Kararnamesinin dairesinde olan damga pulları 
3 misline iblâğ edildiği halde doğrudan doğ
ruya Hazinei Maliyeye ait bu pullar hali sabı
kında kalmıştır, Ve bu ise bilâvasıta alınacak 
bir Resimdir. Bugünkü ihtiyacı malimize bir 
medar olur. (Kâfi sesleri.) 

NEBlL Ef. (Karahisarı Sahib) — Bir Vari
dat Kanununu Avans Kanununa bir madde ola
rak ilâve etmek ve bunu kabul etmek, doğru 
değildir. Bir emrivaki ihdas etmiş oluruz. Ma
demki Muvazenei Umumiye lâyihası, Varidat Ka
nunu encümenden çıkıp gelmemiştir. Bunu da o 
kanunla birlikte encümenden çıktığında müza
kere ve kabul ederiz. Eğer bugün bu maddeyi 
Avans Kanunu ile beraber kabul edersek hata et
miş oluruz. Bu, doğru değildir. Binaenaleyh ade-
mikabulünü teklif ediyorum. 

MEHMED VEHBİ Ef. (Konya) — Rica ede
lim, Nebil Efendinin buyurduğu pek doğrudur. 
Nasıl oluyor ki. Varidatı Umumiye Kanunu du-
ruyorken ve bu kanun ayrıca müzakere olunacak 
iken, Avans Kanunu meyanmda varidat bütçesi
ni tasdik ettirmek hem bütçeye muhaliftir; hem 
de her şeye muhalifti)'. Nasıl oluyor ki, beş gün 
sonra, on gün. sonra müzakere olunacak bir Va
ridat Kanunu vardır, bunu da onunla beraber 
müzakere etmiyoruz da Avans Kanununda bir 
madde ile kabul edeceğiz. 

NEÜİB B. (Mardin) ----- O, sene nihayetine 
kadar yetişemez. 

MEHMED VEHBİ Ef. — Efendim! Yetişe
mezse ne yapalım? 

HAKKİ HAMİ B. (Sinob) — Efendim Melı-
med Vehbi Efendi Hazretlerinin buyurdukları 
Bütçe Kanununa mugayirdir. Fakat Avans Ka
nunu da Bütçe Kanununa mugayirdir. Binaen
aleyh üç senedir icra ettiğimiz tecrübeye nazaran 
maatteessüf biz Bütçe Kanununu ancak Şubatın 
yirmi sekizinde intacedebiliriz. Bu tarihte intae-
edebileeeğimiz bir kanuna inlizaren varidatı Dev
let hakkında hiçbir şey... 

MEHMED VEHBİ Ef. (Konya) Aldığı
mızı aldık da bu mu geri kaldı? 

HAKKİ HAMİ B. (Devamla) — Eğer bunda 
bir kusur varsa bizdedir. Bütçe Kanunu Encü
menden (akıp Meclisi Âliye geleli belki beş ay 
oldu. Hattâ bendeniz sene iptidasında sekiz mil
yon lira istenildiği zaman bunun çok olduğunu ve 
biz bütçe ile idare edeceğiz diye iddia eden arka-
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(.taşlarıma kai'şı demiştim ki ; keski bir avans ile 
biz bunu başarabilsek... Onun için çok değildir. 
Fakat bu bir defaya mahsus olsun. Dediğim gibi 
maatteessüf onun üzerine belki on avans aldık. 
Mademki Avans Kanununu Bütçe Kanunu hiLâ-
fma olaark arka arkaya kabul ediyoruz, bu Avans 
Kanununun içinde de bir Varidat Kanunu kabul 
edilir. Mesele bundan ibarettir. 

ALİ CENANİ B. (Gazianteb) — Efendim 
Vehbi Efendi Hazretlerinin mütalâaları hakika
ten vâridolabilir. Halbuki Avans Kanununun da 
usulü malî kavaidinde katiyen yeri yoktur. Avans 
Kanunu ne demektir.' 

ŞÜKKÜ B. (Bolu) — Alelhesap para vermek. 

ALİ CENANİ B. (Devamla) — Alelhesap 
para vermek. Fakat, esasını tesbit etmediğini/ 
birtakım masarife mukabil sarf ediliyor-. Böyle 
bir usüi hiçbir yerde kabul edilmemiştir. Fakat, 
zarureti hal ve maslahat bu gibi şeyleri kabul et
tiriyor. Maliye Vekili Bey bunu yine encümene 
bundan evvelki avans kanunlarında da bir iki de
fa teklif etti. Bunu biz de aynı esas dâhilinde 
muvafık görmüyorduk, ümidediyorduk ki : Tem
muz veya Ağustos ayı zarfında Muvazene! Umu
miye Kanununu Heyeti Celilenizde müzakere et
tirir ve çıkarttırırız. Halbuki bugün Teşriniev
velin nısfına yaklaştığımız halde daha Muvazenei 
Umumiye Kanununun nısfına yaklaşılmadı. Yine 
sene nihayetinde yani Şubatın, yirmi sekizinde 
bir madde ile çıkarmaya mecbur olacağız. Halbu
ki efendfiler varidat meyanında Hazine pullarının 
varidatı hesabedildiği zaman Hazine pullarının 
üe misli hesabedilerek varidat meyanma konul
muştur. Maliye Vekâleti sekiz aydır bunu eibayet 
(»demedi. Hiç olmazsa dört ay bin olsun, eibayet 
etsin. (Doğru sadaları) Bu usul muvafıktır. Ka
bulünü teklif ederim. Zaten Avans Kanunu da 
bütçeye mugayir kanundur. 

BEİS — Başka söz istiyen yok. Tadil takriri 
de yok. Maddeyi kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın. Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — 20 Nisan 1338 tarihli Emvali 
metruke Kanunu mucibince Hükümetçe idare 
olunacak emvali metrukei gayrimenkuleden de 
müşerrefi harabolan veya icar ve hâsılatı imarına 
kâfi geJmiyenler alelûsul füruht ve esmanı asha
bına emaneten irat kaydolunur. 
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BEİS — Söz istiyen var mı? 
NEBÎL Ef. (Karahisarı Sahih) — Bu emvali 

metruke kanunları burada günlerce müzakere 
olundu. Bir neticeye iktiran etmedi. Beşinci mad
de de buna bir mukaddeme olarak gelmiştir. Maa
lesef Meclis bunu bir hata olarak kabul etti diye
ceğim. Beşinci madde, bu altıncı maddeyi sürük
lemek demektir. Yanlış bir vadiye düşeceğiz. 
Katiyen doğru değildir. Bugün bunun müzake
resinin sırası değildir ve bugün bunu müzakere 
eder de kabul edeı-sek doğru bir hareket yap
mış olmıyacağız. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. 
(Gümüşane) — Efendiler, memleketteki sükna 
buhranı her tarafta malûmdur. Sahipli olan 
hane ile sahipsiz kalanlar ve sahipsiz kaldığın
dan dolayı her hangi bir sebep ve bahane ile ica
ra verilen haneler arasındaki sekli hazin bir da
kika için arkadaşların dairei intihabiyelerin-
deki vaziyete ircaı nazar buyurmalarını rica ede
rim. Eğer tagayyubettiğinden dolayı sahip
leri tekrar geleceklerse veya ileride mâlûmiyeti 
tebeyyün edecek olursa, o hale göre muamele 
ifa edilmek üzere onu şimdiden satıp bedelini 
muhafaza etmek ve bu suretle memleketin hem 
iktisadiyatına, hem mesken buhranına, hem 
içtimaiyatına en fa bir madde vücuda getinnek 
lâzımdır. Bunda hiçbir tezebzüp yoktur. Bina
enaleyh rica ederim bu maddeyi kabul ediniz. 

NEBİL Ef. (Karahisarı Sahib) — Vekil Be-
3'efendi; o kanunu tadil edip emlâki satmaya 
saik olan esbabı mucibe nedir? Esbabı mueibe-
yi söylemek lâzımdır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. 
(Gümüşane) — Efendim, bundan evvel de bu 
cihet ayıı bir kanunla Hükümetten teklif edil
di. Fakat Muvazenei Maliye Encümeni bu de
fa Avans Kanunu üe teThidetti. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Efendim, zaten bu 
Emvali metruke Kanununa zeyledilmek üzere 
teklif edilmiş ve Kavanini Maliyeye havale edil
mişti. Bu, orada müzakere edilip bu esas da
iresinde kabul edilmişti. Onunla tevhiden mü
zakeresi daha muvafık olmaz mı? Demek işti-
yoram bu da onunla tevhidedilsin, yalıut e mad-
dei kanuniye geri alınsın. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. 
— Geri alırız efendim. 

EEİS — Efendim, başka söz istiyen yok. 
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MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Efen

dim, mesele bir meselei müstehiredir. 
ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Hayır; bu, meselei müs-

tehire teşkil etmez. 
MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Em

vali metruke hakkında Kavanini Maliye Encü
meni bir lâyiha tesbit etmiş. 

ZİYA B. (Sivas) — Bu da onunla aynı me
aldedir efendim. 

REÎS — Efendim, o kanun geldiği zaman 
onun çaresine bakarız. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Şim
di bu maddeye karar vermek doğru değildir. 

REÎS — Efendim, başka söz istiyen yok. 
Altıncı maddeyi reyinize vaz'ediyorum. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Madde aynen kabul 
edilmiştir. , 

MADDE 7. — Miktarı nüfus ne olursa olsun 
bilûmum aile harcırahı memura verilen mikda-
n n nısfını tecavüz edemez. 

REÎS — Efendim, bu madde hakkında söz 
istiyen var mı? (Hayır sadalan) Maddeyi ay
nen reyinize vaz'ediyorum. Kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — İdarei umumiyei vilâyat Ka
nunu mucibince nasp ve azilleri mahallerine ait 
bilûmum memurin ile ailelerine her ne suretle 
olursa olsun verilecek harcırah o vilâyet veya 
livanın hududu muayyenesini tecavüz edemez. 

REÎS — Efendim, encümen namına Mazhar 
Müfid Bey izahat vereceklerdir. 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Efen
dim, buı maddeden maksat şudur : Meselâ tâyin
leri mahallerine aidolan memurini tâliye Arar. 
Bir vali, bir mutasarrıf buradan giderken me
murini tâliyeyi buradan tâyin ettirip Bitlis'in 
bilmem ne kazasına kadar harcrah alıyor ve bu 
suretle yüzlerce lira zayi oluyor. Halbuki o me
murun mahalli tâyini neresi ise ve meselâ Bit
lis ise Bitlis'e göre harcırah alacaktır. Orada 
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tâyin olunacaktır. Şimdi oradan bir polis alıyor. 
Bilmem ta nereye götürüyor ki; faraza Van'da 
ise onun tâyini Van Valisine ait iken buradan 
bir vali veyahut bir kaymakam giderken bir po
lis tâyin ediyor ve buradan mahallî; memuriye
tine kadar dört yüz, beş yüz lira harcırah alı
yor. Onun için bu madde vaz'edilmiştir ki; har
cırahı mahallinden alınsın ve fazla para veril
mesin. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Fakat mebdei neresi 
olacaktır? 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Meselâ 
Gene livasına gidiyorsa, Gene sancağına dâhil 
olursa merkezi neresi ise oraya kadar harcırah 
alacaktır. Mahalli tâyin orasıdır. 

t ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Merkezinde tâyin edi
lirse hiç harcırah verilmiyecek mi? 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Memu
rini tâliyenin mahallerinden tâyini meşruttur. 

REİS — Efendim, başka söz istiyen yok. 
Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldıranı. Seki
zinci madde de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülicradır. 

MADDE 10. — İşbu kanunun icrayı ahkâr 
mına İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REÎS — Efendim, iki maddeyi birden oku
duk. Bu okunan iki maddeyi birden reyi âlinize 
arz ediyorum. Esasen usul de böyledir. Şimdi
ye kadar böyle yapmamıştık. Fakat şimdi böy
le yapıyoruz. İki maddeyi birden kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. 9 ve 10 ncu maddeler 
aynen kabul edilmiştir. Kanunun heyeti umu-
miyesini tâyini esami ile reye vaz'ediyorum. 
Reylerinizi istimal buyurun. 

Efendim! tâyini esamiye yüz otuz dört kişi 
iştirak etmiştir. Kabul yüz otuz birdir. Fakat 
muamele tamam değildir. Yarın tekrar reye 
müracaat etmek ve yarın içtima etmek üzere 
Celseyi tatil ediyorum. 

Saat : 5,15 

»>••« 
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tctimai âti ruznamesi 

1. — Zaptı sabık hulâsası 
2. — Evrakı varide 

Mazbatalar 

Memurini Muhakemat Encümen ve Heyeti 
Memurin kadrosunun tevsii hakkındaki teklifi 
kanuniye dair Muvazenei Maliye Encümeni 
mazbatası 

Posta paketleri üeuratmın tezyidi hakkın
daki lâyihai kanuniyeye dair Muvazenei Maliye 
Encümeni mazbatası 

Müzakere edilecek mevai 

Adliye bütçesi, 
Memaliki müstahlasaya gönderilecek İstik

lâl mahkemeleri hakkındaki Kanunun bakıyei 
müzakeratı 

Ankara'da bir İstiklâl Mahkemesi teşkili hak
kındaki tezkere 

Mükellef sivil etibba ve baytarlar Kanunu 
Boğazlıyan Kaymakamı merhum Kemal Bey 

ailesine maaş »tahsisine dair lâyihai kanuniye 
Fenerler Rüsumunun sureti istifası hakkın

da mazbata 
Menhubat komisyonları teşkili hakkında 

mazbata 
imalâtı Harbiye Müdiriyeti IJmumiyesi teş

kili hakkında lâyihai kanuniye 
İmalâtı Harbiyede çalışan sivili ameleden 

hasta olanlar hakkında lâyihai kanuniye 
Sanatkârlar efrat ile şoförlere verilecek yev

miye hakkında lâyihai kanuniye 
Sivil İmalâtı Harbiye ustalarına verilecek 

yevmiye hakkında lâyihai kanunive. 

T. B M. M. Matbaası 


